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Introdução 

  A enantiosseletividade enzimática (E) pode 

ser determinada utilizando-se os valores de 

conversão e ee (excesso enantiomérico). Porém 

esta metodologia torna-se lenta e dispendiosa 

quando há uma grande quantidade de amostras a 

serem avaliadas. Uma alternativa é a utilização de 

métodos espectrofotométricos que permitem 

determinar E, através dos valores das velocidades 

iniciais frente a substratos quirais (Equação 1). 

 

E =
velocidade inicial do enantiômero mais rápido

velocidade inicial do enantiômero mais lento
(Equação 1)

 
 

Com base neste princípio, Reymond e 

colaboradores propuseram uma metodologia que 

avalia o valor de E considerando as intensidades de 

fluorescência obtidas nos ensaios utilizando células 

íntegras. No entanto, esta metodologia acarreta em 

erros de 70% para mais ou para menos devido a 

desprezar o fator competição. Inspirados por este 

princípio, Kazlauskas e colaboradores realizaram 

ensaios com enzimas isoladas utilizando um 

competidor capaz de instigar uma disputa pelo sítio 

ativo da enzima, acarretando em valores de E mais 

próximos do real.
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Resultados e Discussão 

Em trabalhos anteriores do grupo foi 

realizada o isolamento e a avaliação do perfil 

enzimático de micro-organismos (MOs) de amostras 

de rejeitos de mineração de cobre (Mina do 

Sossego, Canaã dos Carajás-PA; VALE).
2
 Para 

avaliação de E  foram selecionado dois MOs com 

destacada atividade enzimática para esterases nos 

ensaios de triagem de alto desempenho (HTS). As 

enantiosseletividade foram avaliadas por ensaios de 

Quick-E em formato HTS, utilizando as sondas 

fluorogênicas quirais (S)-1 e (R)-1. Os ensaios 

foram implementados na ausência e na presença de 

um competidor (2), que foram sintetizados em nosso 

grupo de pesquisas (Figura 1).  
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Figura 1. Sondas fluorogênicas quirais e competidor. 

 

 

Os valores de intensidade de fluorescência 

obtidos para cada ensaio foram convertidos em 

concentração de ânion umbeliferila. A partir da 

equação da reta, concentração do ânion umbeliferila 

versus tempo, as velocidades iniciais para cada 

enantiômero foram determinadas. Os valores de E 

foram definidos utilizando as velocidades iniciais 

(Equação 1), conforme apresentado na tabela 1. 
 
Tabela 1. Resultados obtidos a partir dos ensaios de 
Quick-E. 

Ensaio 
Micro-

organismo 
Sonda 

Coeficiente 
angular 

E 
Desvio 

% 
EP 

Sem 
competidor 

(2) 
V-NA-7 

(R)-1 1,3541 
3,63 

37,87 

R 
(S)-1 0,3727 

Com 
competidor 

(2) 
V-NA-7 

(R)-1 0,9707 
2,64 R 

(S)-1 0,3676 

Sem 
competidor 

(2) 
V-NA-17 

(R)-1 0,9142 
6,24 

60,41 

R 
(S)-1 0,1465 

Com 
competidor 

(2) 
V-NA-17 

(R)-1 0,5428 
3,89 R 

(S)-1 0,1395 

E = enantiosseletividade; EP = enantiosseletivo para 

 

Com base nos resultados observou-se uma 

variação significativa de E frente aos ensaios com e 

sem competidor.Ainda, os dois micro-organismos 

apresentaram preferência pelo enantiômero R.  

Conclusões 

Neste trabalho, foi implementada uma 

metodologia de Quick-E para investigação de 

esterases enantiosseletivas utilizando células 

íntegras. Foi constatado que a inserção de um 

competidor influencia bruscamente nos valores de E 

obtidos. No entanto, devemos ressaltar que esta 

metodologia encontra-se em fase de validação em 

nosso grupo de pesquisas. 
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